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Instituttlederens leder
Denne uken har man kunnet lese at nest mest publiserende gruppen ved UiB er pensjonistene. Også ved vår institutt har vi flere svært aktive forskere som fortsetter med gode bidrag lenge etter at de er innhentet av pensjonsalderen. Jeg nytter derfor anledningen til å rette en stor takk til de av våre aktive pensjonister som bidrar med sin
kompetanse og innsats. Det er også dette året kommet inn en god del søknader om å opprettholde status som
aktive emeriti så alt tyder på at vi skal få glede av denne gruppen også videre. Erfaring skal man som kjent ikke
kimse av, eller som en viss Franklin sa det:

Today is yesterday's pupil.
Neste uke blir nok litt roligere enn vanlig da en del av oss tar ut litt vinterferie. Selv skal jeg bruke noen feriedager
til å finne ut om grunnutdanningen i fysikk fremdeles sitter klistret. Det blir kjøring på skrått plan med liten friksjon samt lynraske utregninger av sentrepetalakselerasjon og motkrefter som forhåpentlig ikke altfor ofte blir
fulgt av nytteløs streben etter å oppheve tyngdekraften før potensielt ubehagelige inelastiske støt.
Ha en god helg
Øyvind

Reise- og seminarstøtte for masterstudenter, våren 2015
Har du reist, eller planlegger du å reise på feltarbeid, konferanse, seminar eller kurs i løpet av 2015? Da kan du søke om økonomisk støtte fra instituttet. Maksimalt beløp man kan motta er kr. 7500,- i løpet av hele masterstudiet.
Se mer informasjon og last ned søknadsskjema for reise eller seminar. Aktiviteten det søkes støtte til må finne sted
mellom 1. desember 2014 og 1. september 2015.
Ferdig utfylt søknad kan leveres i original til Anders Kulseng innen mandag 23. februar.
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Mastereksamen
Theresa Rexer skal opp til avsluttende mastergradseksamen
i romfysikk, med oppgaven:
Current systems associated with Non-Conjugate Aurora
Tid: Fredag 27. februar, klokken 12.15
Sted: Rom 546, Bjørn Trumpys hus, Allégaten 55
Nikolai Østgaard ved IFT har vært veileder.

H2020 finansiering til forskerutveksling i nettverk
Research and Staff Exchange (RISE) er et fullverdig H2020 prosjekt i Excellent Science pilaren (Marie Sklodowska-Curie Actions).
Dette virkemiddel kan brukes til internasjonal nettverksbygging, karriereutvikling, internasjonalisering med mere og ikke minst
til å bygge seg erfaring med H2020. Ved den første utlysning var den gjennomsnittlige suksessraten 43 prosent og våre danske
venner hadde en suksessrate på imponerende 82 prosent!
Norge gjorde det ikke helst så bra og derfor kommer The Research Executive Agency til Lysaker og avholder i samarbeid med
Forskningsrådet et informasjonsmøte den 2. mars.
Lenke til arrangementet
Vi beklager at annonseringen kommer sent. Om du ønsker mere informasjon, men ikke kan delta på dagen, ta kontakt med oss
etterfølgende så vi kan dele presentasjoner fra dagen og bistå på annen måte.
Nasjonale kontaktpersoner på RISE andre virkemidler i Marie Sklodowska-Curie Actions.
Per Magnus Kommandantvold, pmk@forskningsradet.no, +4722037459
Thorbjørn Gilberg, thgi@forskningsradet.no, +4722037433

Ikke lengre ved IFT?
Dersom du ønsker å fortsatt motta IFTposten etter at du har avsluttet studiet
eller arbeidsforholdet, eller kjenner noen
som gjerne ønsker å stå på mailinglista
vår, kan du sende en e-post til
ift-posten@ift.uib.no.

H-bar er åpen i kveld, og hver fredag framover fra klokken 19.00 til klokken 01.00.
Tirsdager, hver partallsuke, holdes det pub-lectures i H-bar.
Mer info på H-bars facebookside.
H-bar drives av Fagutvalget ved instituttet og er primært for instituttets studenter, men
ansatte er også velkomne!
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Doktorgradsstipendiaten
Christer van der Meeren
Birkelandssenteret for romforskning
Veiledes av Kjellmar Oksavik og Dag Lorentzen (biveileder v/UNIS, tilknyttet BCCS)
Jeg er en såkalt «Mann (27)» som kom seg gjennom barndommen med nysgjerrigheten i behold. Skjønt dette gjelder nok de fleste stipendiater her på huset. Jeg er heller neppe alene – om enn ikke i like stort selskap – om å fremdeles kalle jobben/universitetet for «skole». Av mer personlige trekk kan jeg nevne at jeg er en relativt stille og delvis introvert fyr som trives godt i rolige, sosiale omgivelser. Aller best trives jeg i eget selskap eller med få av mine
nærmeste. Hvis du blir godt kjent med meg, så finner du nok ut at jeg stort sett er mer glad i å fundere og reflektere
enn å ha sterke meninger. Det er jo ofte flere sider av en sak, og én side er sjelden dekkende for sakens kompleksitet og for alle involverte. Jeg kunne nok aldri blitt politiker! Ellers liker jeg å tro at jeg ikke bryr meg om hva andre
tenker om meg, men jeg har en mistanke om at det er en sannhet med modifikasjoner. Men nok kontaktannonseprat, jeg er dessverre opptatt uansett.
Min jobb er å studere ionosfæren – den ioniserte delen av atmosfæren over 100 km. Plasmaet her oppe (okei, der
oppe; jeg har ikke vært astronaut heller) kan skape forstyrrelser på radiosignaler, slik som GPS-signaler. Jeg bruker
data fra fire spesielle GPS-mottakere på Svalbard for å studere disse forstyrrelsene i den polare ionosfæren, og prøver å vri hjernen min for å finne ut hva disse forstyrrelsene kan fortelle oss om ionosfæren. Dermed blir det raskt
en del feltturer til Svalbard, hvor jeg har fått oppleve både nordlys, snøscooter, mørketid, midnattssol og rifleskap
på Coop. (Dessverre ingen isbjørner. Ennå…) Metodologisk sett går det for det meste i case-studier hvor jeg ser på
data fra mange ulike instrumenter, og jeg blir stadig mer kreativ når det kommer til å kunne ha oversikt over mest
mulig data på én gang.
Utenfor jobben driver jeg med ymse aktiviteter. Jeg spiller musikkinstrumenter (tuba, bassgitar, piano, gitar), leser
bøker (både skjønnlitterært og annet), og trives også veldig godt foran PC-en med et spill eller fem. Jeg sitter dessuten i menighetsrådet i Olsvik menighet, og i styret i Alvøens musikkforening (hvor jeg spiller tuba). Det bør heller
ikke forbli usagt at jeg har danset cubansk salsa og boogie-woogie swing i organiserte former og har planer om å
fortsette med det en gang.

Alle fotografier: Private. Trykk på dem for å s dem i større format.

Jeg er faktisk den eneste stipendiaten på Birkelandssenteret som ikke har noe friluftsliv-relatert på profilen på oppslagstavlen. Ikke at jeg ikke liker turer eller sykler til «skolen» innimellom, men å kalle det en hobby blir å ta litt
hardt i. En ting som derimot får meg ut i naturen – eller i alle fall ut på tur – er min lidenskap for fotografering. Høydepunkter fra min pågående «karriere» finner du på denne siden.
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Nyttige lenker

Det sentrale organisasjonsutviklingsprosjektet

Telefonkatalogen (internt ved UiB)
UiBs intranett - personalsider
Personalportalen (PAGA)
BRITA (IT-hjelp)
LYDIA (transport)
SEBRA (brukerkonto)
Campusbussen
Cristin
Pubmed
The UiB Magazine

Tidligere utgaver av IFT-posten
Nettavisen På Høyden
Fagutvalget ved IFT: http://fft.uib.no/ / Facebook

Nye doktorgrader ved UiB
Ledige stillinger ved UiB
Ofte stilte spørsmål: A - W

Nettsider for IFT
Kontaktinfo for IFT-adm.
Administrativt utviklingsprosjekt ved MN-fakultetet
Fakultetets nettsider
Fakultetsstyret
Fakultetets strategiplan
HMS-portalen
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